Duurzaamheid & CO2
Zoals we allemaal in het nieuws hebben kunnen zien en horen is wereldwijd is een vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen noodzakelijk, om verdere opwarming van de aarde en alle daarmee
samenhangende problemen te voorkomen. Op grond van de huidige berichtgeving is het de
verwachting is dat de Nederlandse overheid de komende jaren steeds meer eisen zal gaan stellen
aan bedrijven om aantoonbaar een bijdrage te leveren. Daarnaast is het de verwachting dat ook
opdrachtgevers en klanten steeds kritischer worden ten aanzien van milieu en duurzaam ondernemen.
Om hierop in te spelen heeft ZVS er voor gekozen zich begin 2017 te laten certificeren volgens niveau
3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het
reduceren van de CO2-uitstoot door kritisch te kijken naar o.a. brandstof- en energieverbruik. Middels
deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over de stand van zaken, de voortgang,
maatregelen enz. enz.

CO2-footprint 2015
In eerste instantie zijn we gaan bekijken hoe onze energiestromen met CO 2-uitstoot er hebben
uitgezien in het afgelopen jaar. De totale uitstoot CO 2 in 2015 bedraagt 794 ton CO2. Dit kunnen we
nog niet vergelijken met voorgaande jaren, maar volgend jaar kunnen we wel een vergelijk maken.
Hiernaast is de verdeling van de uitstoot naar de verschillende energiestromen weergegeven.
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Doelstellingen CO2-reductie
Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO 2 vastgesteld. De CO2-uitstoot relateren we
vanaf 2015 aan het omzetpercentage, die voor 2015 is vastgesteld op 100%. De doelstelling is om de
CO2-uitstoot in 2020 met 4% te hebben teruggebracht.

Reductiemaatregelen
Elke medewerker van ZVS kan bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de CO 2uitstoot. Het minimaliseren van het stationair laten draaien van machines en vrachtwagens, het
uitdoen van elektrische apparaten en verlichting en het carpoolen met collega’s zijn enkele
voorbeelden. Daarnaast kan het bedrijf ook enkele maatregelen nemen, zoals:
- Vervanging van de verlichting in zowel de werkplaats als kantoorruimtes;
- Onderzoek uitvoeren op de elektrotechnische installatie vanwege het relatief hoge energieverbruik;
- Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machine / auto;
- Het blijven innoveren en produceren van energiezuinige producten / systemen;
Mochten jullie verder nog goede suggesties hebben, dan vragen wij dit te melden aan onze nieuw
benoemde CO2-functionaris (Willem Vorenhout).
Met groet,
Jan

